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 المقدمة
 احلمد هلل, والصالة والسالم على رسول هللا, وعلى الو وصحبو ومن وااله, وبعد ...

فان السمة التعبَتية للسياق القرآين واضحة يف كثَت من مفرداتو, ومعلوم أن القرآن نزل بلغة 
لذلك يندر أن ٕتد قضية تعبَتية يف القرآن ال يكون للسياق نصيب فيها, وىي العرب؛ 

 قضية قددية لكنها متجددة؛ ألن ىذا القران )ال تنقضي عجائبو وال خيلق على كثرة الرد(.
صلب البحث يرتكز على األثر ادلعنوي للسياق على بعض األساليب القرآنية؛ لذلك جاء 

نظرية السياق يف جانبها النظري, مث أثر السياق القرآين  البحث على سبعة مباحث؛ أوذلا
على كل من األبنية, وادلفردة القرآنية, والًتتيب, والذكر واحلذف, والتوكيد, وفواصل اآلي, 
وكل ما أثر فيو السياق من ىذه األمور ديثل مبحثًا مستقاًل مشفوعًا ابلشواىد القرآنية, وقد 

غوية وكتب التفسَت وبعض ادلراجع ادلعاصرة, وقد تقدم اعتمدت يف ذلك على ادلصادر الل
البحث ٘تهيد, وانتهى ٓتا٘تة ألبرز نتائجو, فضاًل عن قائمة اتمة ادلعلومات ابدلصادر وادلراجع 

 ادلستعملة يف البحث .
 متهيد

احلمد هلل على ما أنعم, وعّلم من البيان مامل نعلم, والصالة والسالم على سيدان دمحم خَت من 
 ق ابلصواب, وأفضل أويت احلكمة وفصل اخلطاب, وعلى آلو األطهار وصحابتو األخيار.نط

ليو إذا قصد إىذا  ,ىل هنايتوإلكل كتاب أسلوب معُت يسَت فيو مؤلفو عليو من بدايتو 
سلوب بعد انتشار ولكن يستنبط ىذا األ معيناً  سلوابً أمن ادلؤلفُت من ال يقصد  نّ أل ؛قصداً 

 ؛من أي منهج سلوب معُت خَت من ترك الكتاب غفالً أاٗتاذ  نّ أوال شك  ,الكتاب وشيوعو
لذلك تعددت  ؛لإلنتاج الفكري مهماً  صبح مطلباً أسلوب العلمي ادلنهج البحثي واأل نّ أل

 .(ٔ)ادلناىج البحثية وتطورت
و وحدة نّ أو  ,عجازهإساليب اليت كانت دالة على من األ كثَتاً ن الكرمي كتاب مجع  آوالقر 

وبفضل ىذا الكتاب  ,على ضلو ثالث وعشرين سنة و نزل منجماً نّ أواحدة على الرغم من 
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ن الكرمي وصفت آو بفضل القر نّ أألنو ليس من شك يف  ؛ساليب البحثيةظهرت ادلناىج واأل
 . رض تصنيفاً مم األأكثر أهنا من مة العرب أبأ

و من أ ,نآي القر آج الذي يتعامل مع ساليب القرآنية من دعائم ادلنهمعرفة األ نّ أوال شك 
 ,ن الرفيعآسلوب القر أفهم بو العلم ابألساليب ىو الذي يٌ  نّ أل ؛دعائم منهج التفسَت

 .(ٕ)ليو بقدر الطاقة البشريةإىل فهم مراد هللا تعاىل واالىتداء إوللوصول 
وىذه الدعوة  ,تتعلق هبذا الكتاب سباهبا كثَتة جداً أ ,ساليب القرآنية حقيقة واقعةوتعدد األ

:}أظُشْ وَْْفَ ُٔصَشِّفُ يقول تعاىل ,ىل يوم القيامة شلا ليس زلل تفصيلو ىهناإواستمرارىا 

وعلى صور  ,ساليب سلتلفةأن أتيت هبا على أوتصريف اآلايت  (ٖ)آَّبدِ ثَُُّ ىُُْ َّصْذِفٌَُْ{
 طناب .ذف والذكر واالختصار واإمسية والفعلية والتقدمي والتأخَت واحلمتعددة كاال

و النوع من أبنّ  ه(ٗٚٗاجلرجاين) فو عبد القاىروعرّ  (ٗ)سلوب كما ىو معروف الطريقاأل
 اّل إ ,لذلك فلو قواعد معروفة واضحة كالطريق الواضح ادلعامل (٘)النظم والطريقة ادلتبعة فيو

و بتعبَت أ ,سلوبأسلوبُت يف أساليب كونو سلوب التعبَت القرآين خيتلف عن بقية األأ نّ أ
سلوب متداخل مع أبحث فيو لذاتو ويف الوقت نفسو ىو ن يُ أسلوب ديكن أو نّ آخر أ

وىذا جزء  ,مهيتوأومن ىنا تكمن  ؛وىو تداخل أتثَتي ليس منفصالً  ,خرىساليب األاأل
ولو آلخره ٔتا أالكتاب الكرمي ال يسَت على وتَتة واحدة من  نّ أل ؛مهم من التصريف القرآين

ويفاجئك ٔتا ال تتوقعو  ,ساليببل ٕتده ينوع يف األ ,و توقع ما قد حيصلأقد يشعرك ابدللل 
 ىل يوم الدين .إ معجزاً  ,ربعة عشر قرانً أقبل  صبح معجزاً أولوال ذلك دلا  ,سرارهأذا من ىو 

ديثل استثناء و أ ,ساليب القرآنيةيف األ السياق القرآين يؤثر كثَتاً  نّ إلذلك ديكن القول 
بل والسياق يف اللغة ىو التتابع والتقاود مأخوذ من تساوقت اإ ,خرىساليب األلقواعد األ

ن آا معٌت السياق فهو ما تبينو نظرية السياق وتطبيقاهتا يف القر مّ أ (ٙ)ذا تتابعت وتقاودتإ
 الكرمي .
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 نظريت السياقادلبحث األول: 
و الالحق أ ,االمجايل للًتكيب شاماًل السابق ادلقصود من السياق منهج يتعرض للمعٌت

فادلفردة اللغوية ليس ذلا معٌت يف  ,ويغفل ادلعٌت ادلفرد (ٚ)ىل الداللةإن يشَت أللكالم ٔتا ديكن 
بعض قل ذلك عن االجتماع نُ  االتساق عموماً  نّ أل ؛نفسها بل ابجتماعها مع غَتىا

الوحدة اللغوية ادلفردة ال ديكن فهمها  نّ أمعناه  ادلنهج السياقي نّ إخر فآوبتعبَت  (ٛ)اللغويُت
أي من خالل اجتماعها مع الوحدات اللغوية  (ٜ) من خالل تسييقهااّل إوال الكشف عنها 

 نّ وأل ؛و تركيبتو اللغويةأ ,كي يعلم الدور الذي تؤديو ىذه الوحدة يف نظم الكالم  ؛خرىاأل
ا ادلعٌت ىو يف اجلملة نّ إو  ,صل للكلمةوال يوجد معٌت منف ,ىم الوحدات اللغويةأاجلملة 

 . (ٓٔ)والًتكيب الذي يرد فيو
و زعيم ىذا نّ أو  (فَتث)ىل العامل اللغوي إنظرية السياق شاعت نسبتها بُت اللغويُت  نّ إ

ويغفل معٌت ادلفردة  ,مهية البالغةالذي يويل الًتكيب األ (ٔٔ)وىو ادلنهج السياقي ,االٕتاه
ال ابتساقها واجتماعها مع وحدات إذاببة اليت ال معٌت ذلا يف نفسها  fly)نفسها مثل كلمة )

داللة األلفاظ ادلفردة  نّ أل ؛وىذا ال ديكن تعميمو على لغتنا من ىذه الناحية ,خرىألغوية 
الكتاب احلكيم يشهد  آايتاستقراء  نّ أية ذلك آو  ,ن الكرميآمر واقع يف اللغة والقر أ

ادلعٌت  نّ أأي  (ٕٔ)خرآن يف سياقها بدالالت معينة ال يؤديها لفظ آالقر  أللفاظ استعماالً 
ن الكرمي ال ديكن استبدال آلفاظ القر أ نّ ألذلك صلد  ؛ادلعجمي للمفردة الواحدة واقع

 وسياقها. اآليةمعانيها يف نفسها تؤثر يف  نّ أل ؛خرىالواحدة مكان األ
اوز حدود اجلملة يف التحليل اللغوي الدراسات اللغوية لعصور طويلة مل تتج ديكن القول إنّ 

لذلك جاءت  (ٖٔ)فقد)اعتمدت الدراسات اللغوية منذ نشأهتا يف تناوذلا للغة على اجلملة(
بعد أن كانت البنيوية تنهج هنجًا سلتلفاً , و نظرية السياق لتنقل الدراسة إىل ادليدان األوسع

فهو جيرد اللغة  ؛رائد الدراسات البنيوية قد اندى ابستقاللية النظام اللغوي (سوسَت)وكان 
ومع ذلك فقد كان لو دور يف قضية السياق حىت ديكن تلخيص كالمو  ,من واقعيتها وماديتها
 بفضل مقابلتها اّل إذا وقعت يف سياق ما ال تكتسب قيمتها إ)الكلمة نّ إعلى السياق ابلقول 
ورٔتا اهنمكت البنيوية يف النظر إىل  (ٗٔ)و لكليهما معًا(أو الحق هبا دلا ىو سابق ودلا ى
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مث جاء بعده  ,واخلطاب وداللتو فجاء ذلك على حساب النصّ  ؛الوحدات اللغوية الصغرى
حىت  ,بل واندى إىل إمهال ادلعٌت ,و٘تسك هبذا ادلبدأ ووضحو (بلومفيلد)اللغوي األمريكي 

 . (٘ٔ)قطة يف الدراسة اللغويةدراسة ادلعٌت ىي أضعف ن قال إنّ 
ىل سبق العرب إالدالئل تشَت  نّ أ اّل إ (فَتث)ىل إنظرية السياق منسوبة  نّ أوعلى الرغم من 

 اجلرجاين( عبد القاىر)ومن ذلك أن  ,غَتىم يف النظرية السياقية وإن مل تكن هبذه التسمية
فقد أكد خلو التصور من )أن يتعلق الفكر ٔتعاين الكلم  ,يف نظرية النظم قد أشار إىل ذلك
الوحدات اللغوية ادلفردة مل  خر أنّ آوذكر يف موضع  (ٙٔ)أفرادًا ورلردة من معاين النحو(

وتتضام مع  ,ولكن لكي تتسق وٕتتمع مع غَتىا ,نفسهاأيف  توضع لكي تكون ذلا معانٍ 
ت ادلعجمية تكتسب داللتها من خالل فادلفردا (ٚٔ)الفوائد وادلعاينلحصول على ل ؛بعضها

 انتظام األلفاظ يف اجلمل والًتاكيب . 
قد ذكر شيئًا ديس مضمون ىذه القضية إذ يقول:)تقول ضرب حيِت فىـ( ٕٜٖابن جٍت )ا مّ أ

فإن كانت ىناك  ,بشرى... من تقدمي الفاعل وأتخَت ادلفعول ما يقوم مقام بيان اإعراب
لك أن  ,داللة أخرى من قبل ادلعٌت وقع التصرف فيو ابلتقدمي والتأخَت ضلو أكل حيِت كمثرى

مهية السياق اللغوي يف أىل إشارة واضحة إففي ىذا الكالم  (ٛٔ)تقدم وأن تؤخر كيف شئت(
 ,ادلعٌتوقد عرب عنو ابلداللة االخرى من قبل  ,عرابمعرفة ادلفعول من الفاعل عند خفاء اإ

 السياق ىو الذي حيدد ادلعٌت شلا جيوز فيو التقدمي والتأخَت . نّ إفادلعٌت عنده ىو السياق بل 
يف مضمون السياق والًتكيب قال:)للًتكيب  كثر وضوحاً أه( فقد كان ٜٗٚا الزركشي)مّ أ

يف خر حد ادلًتادفُت موقع اآلأصوليُت وقوع وذلذا منع كثَت من األ ؛فرادمعٌت غَت معٌت اإ
السياق يؤثر يف ادلعاين فتختلف معاين  نّ أأي  (ٜٔ)فراد(ن اتفقوا على جوازه يف اإإالًتكيب و 

السياق حيدد بصورة دقيقة معٌت ادلفردة ف ,الوحدات اللغوية ادلفردة عن اتساقها مع غَتىا
 اللغوية بتضامها مع الوحدات االخرى.  

النص القرآين وفهم داللتو على جانيب خرى اعتماد ادلفسرين يف دراسة ومن الدالئل األ
إذ نظروا إىل اآلية  ؛أو ما يسمى بسياق النص وسياق ادلوقف ,السياق اللغوي الكلي

القرآنية أو رلموعة اآلايت على أهنا جزء من نص متكامل ىو القرآن, ومعٌت ذلك أهنم ال 
موعة اآلايت ادلعزولة أو رل ,يعتمدون على السياق اللغوي اجلزئي ادلتمثل يف اآلية الواحدة
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يف سبب تقدمي صيغة )تَِبَع(  ه(ٚٓٛ)ومن ذلك ما ذكره الغرانطي ,عن سياقها الكلي
و, أي يف )البقرة( قبل )طو( وىو تقدمي األصل الثالثي على )اتـَّبَع( ادلزيد يف القرآن الكرمي كلّ 

دم ما ال كلفة فيو و قاألصل عنده اجملرد, والفرع ىو ادلزيد, والرأي أنّ  ألنّ  (ٕٓ)على الفرع
ادلرء يتدرج من السهل غَت ذي الكلفة إىل الصعب ذي الكلفة,  وآخر ما فيو التكلف؛ ألنّ 

 األصل أييت أواًل, مث أييت الفرع, وإن كان الفرع ىنا يشمل األصل وزايدة عليو. وعادة فإنّ 
الوحدة وىو ما حقق  ,فالنظر إىل الوحدة اللغوية الكربى أمر واضح يف القرآن الكرمي

بل ىي أكرب سورة وىي  ,والدليل على ذلك أنك ٕتد سورة كبَتة منو (ٕٔ)العضوية بُت آايتو
 (ٛ)مع أهنا نزلت رلزأة على مدار  ,البقرة متناسقة متماسكة عضواًي كأهنا كتلة واحدة

وظهر يف  (ٕٕ)ولقد ألف فيو العرب قدديًا ومسوه علم ادلناسبة يف القرآن الكرمي ,سنوات تقريباً 
ورود ىذه اآلية إىل جانب تلك جاء حلكمة  إذ كانوا يرون أنّ  ؛أوائل القرن الرابع اذلجري

 وسبب .
القرآن نزل بلغة  السمة التعبَتية للسياق القرآين واقعة يف كثَت من مفرداتو, ومعلوم أنّ  نّ إ

ن أن آقر :)ادلختار يف الصفات الواردة يف اله(ٓٙٙ)يقول العز بن عبد السالم ,العرب
:}ًَاٌغَّبسِقُ ًَاٌغَّبسِلَخُ فَبلْؽَؼٌُاْ ؤَّْذَِّيَُّب كقولو تعاىل  (ٖٕ)تكون مناسبة لسياق ما قرنت بو(

َ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ ػَضِّضٌ زَىٌُِْ{ وصف العزيز احلكيم مناسب  نّ إف (ٕٗ)خَضَاء ثَِّب وَغَجَب َٔىَبالً ِِّٓ
لسياق اآلية الدال على عقوبة السرقة؛ لذلك يندر أن ٕتد قضية تعبَتية يف القرآن ال يكون 
للسياق نصيب فيها, وسنذكر بعض قضااي التعبَت واإعجاز القرآين وكيف قد أثر السياق 

  ,سياقفيها وىي كثَتة, فكل مبحث من ادلباحث اإعجازية ديكن أن يرادفو مبحث ال
 كالسياق واألبنية والسياق والًتتيب والسياق والتوكيد وغَت ذلك.
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 السياق القرآني واألبنيت  ادلبحث الثاني:
  :السياق القرآني

وىو يشبو ساق الشجرة  ,يقصد ابلسياق القرآين اجملرى الذي تسَت فيو اآلية بصورة عامة
ا ما يتفرع من الساق كاألغصان أمّ  ,فهو األصل وإن سرت معو وصلت إىل هناية الشجرة

واألوراق فهي وإن كانت جزءًا من الشجرة لكنك إذا سرت مع غصن ما فسوف أيخذك 
)وساُق الشجرِة ِجْذُعها, ه(:ٔٔٚ)وىكذا ىو السياق قال ابن منظور ,إىل خارج الشجرة

ا السياق يؤثر يف  وىذ ,وىو مأخوذ من الساق (ٕ٘)َوِقيَل َما بـَُْتَ َأصلها ِإىَل ُمَشّعب َأفناهنا(
 كثَت من التعبَتات القرآنية.

وال  ,سلوب القرآين لغرض وغاية وموضوع يف مكانويت يف األأيعطي معٌت يكل بناء لفظي 
وال  ,بدال االسم مكان الفعل والعكسإفال ديكن  ,بدال حرف من حروفوإو أبدالو إديكن 

عجاز سرار اإأمن  نّ أل ؛خروال ىذا البناء مكان البناء اآل ,الظرف مكان اجلار واجملرور
 ,والسياق يؤثر يف ٘توضع ىذا لبناء يف ىذا ادلكان ,يف ىذه االستعماالتيكون القرآين 

:}ًَلَبٌٌُاْ ٌَٓ رََّغَّنَب كقولو تعاىل  ,استعمال مجع القلة ومجع الكثرة ومنو مثالً  ,وعدم ٘توضعو

:}رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ لَبٌٌُاْ ٌَٓ رََّغَّنَب اٌنَّبسُ باِلَّ ؤََّّبًِب فيما قال يف آية أخرى (ٕٙ)َِّؼْذًُدَحً{ اٌنَّبسُ باِلَّ ؤََّّبِبً

فقد استعمل يف األوىل )معدودة( ويف  (ٕٚ)َِّؼْذًُدَادٍ ًَغَشَّىُُْ فِِ دِّنِيُِ َِّب وَبٌُٔاْ َّفْزَشًُْ{
والثانية مجع قلة فالوصف ابدلفرد بعد اجلمع  ,األوىل مجع كثرة الثانية )معدودات( والشك أنّ 

)أايمًا معدودة( ىو أقوى من الوصف ّتمع ادلؤنث السامل )أايماً معدودات( فإن ادلعٌت األول 
حدامها قالت نعذب ابلنار سبعة إاليهود انقسموا فرقتُت  نّ أللكثرة, والثاين للقلة فقد ذكر 

وقالت الثانية نعذب أربعُت يومًا وىي أايم  ل عمران,آأايم وىو معٌت القلة )معدودات( يف 
وىو معٌت الكثرة )معدودة( يف البقرة؛ وسبب ذلك سياق كل آية سلتلف  (ٕٛ)عبادهتم العجل

 وىذا السياق ىو الذي أثر يف استعمال ىذا بناء القلة أو بناء الكثرة. ,عن األخرى
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:}ؤَفَزَؽَّْؼٌَُْ ؤَْ ُّاِِْنٌُاْ ٌَىُُْ ًَلَذْ وَبَْ فَشِّكٌ ِِّنْيُُْ لننظر إىل سياق اآلية األوىل إذ يقول قبلها

ٌاْ لَبٌٌُاْ آَِنَّب ًَبِرَا َّغَّْؼٌَُْ وَالَََ اٌٍّوِ ثَُُّ ُّسَشِّفٌَُٔوُ ِِٓ ثَؼْذِ َِب ػَمٌٍَُهُ ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْ * ًَبِرَا ٌَمٌُاْ اٌَّزَِّٓ آَِنُ

لَبٌٌُاْ ؤَرُسَذِّثٌَُٔيُُ ثَِّب فَزَرَ اٌٍّوُ ػٍََْْىُُْ ٌُِْسَأخٌُّوُُ ثِوِ ػِنذَ سَثِّىُُْ ؤَفاَلَ  خَالَ ثَؼْعُيُُْ بٌَََِ ثَؼْطٍ

:}فًٌٌََّْ ٌٍَِّّزَِّٓ َّىْزُجٌَُْ اٌْىِزَبةَ ثِإَّْذِّيُِْ ثَُُّ َّمٌٌٌَُُْ ىَـزَا ِِْٓ ػِنذِ اٌٍّوِ مث قال بعدىا (ٜٕ)رَؼْمٌٍَُِْ{

ثُ لبي:}ًَلَبٌٌُاْ ٌَٓ  (ٖٓ)نبً لٍَِْالً فًٌٌََّْ ٌَّيُُ َِِّّّب وَزَجَذْ ؤَّْذِّيُِْ ًًًٌََّْ ٌَّيُُْ َِِّّّب َّىْغِجٌَُْ{ٌَِْشْزَشًُاْ ثِوِ ثََّ

السياق ىو سياق الذنوب الكبَتة  فأنت ترى ىنا أنّ  (ٖٔ)رََّغَّنَب اٌنَّبسُ بِالَّ ؤََّّبِبً َِّؼْذًُدَحً{
وفيو مساع كالم هللا مث  ,ن آاثم ففيو تيئيس من طمع اإدياندلّا ذُّكروا ٔتا فعلوه م ؛الكثَتة

مث وعيد وويل  ,وفيو نفاق ظاىر إذا خال بعضهم إىل بعض ,ٖتريفو من بعد العقل مع العلم
 .(ٕٖ)ذلم لكتابتهم الكتاب مث ٖتريفو )فهم ابجلرم عن قصد وحيرفونو عن علم(

:}ؤٌََُْ رَشَ بٌََِ اٌَّزَِّٓ ؤًُْرٌُاْ َٔصِْجًب ذ يقول تعاىلإ ؛ا سياق اآلية الثانية فهو أقل منو يف الذنوبأمّ 

َ اٌْىِزَبةِ ُّذْػٌََْْ بٌََِ وِزَبةِ اٌٍّوِ ٌَِْسْىَُُ ثَْْنَيُُْ ثَُُّ َّزٌٌََََّ فَشِّكٌ ِِّنْيُُْ ًَىُُ ُِّؼْشِظٌَُْ  * رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ ِِّٓ

فأنت ٕتد ىنا  (ٖٖ)َِّؼْذًُدَادٍ ًَغَشَّىُُْ فِِ دِّنِيُِ َِّب وَبٌُٔاْ َّفْزَشًَُْ{ لَبٌٌُاْ ٌَٓ رََّغَّنَب اٌنَّبسُ بِالَّ ؤََّّبًِب
ومل يكن ىنا  ,سياق اآلاثم والذنوب ىنا أقل من سياق اآلاثم والذنوب يف اآلية األوىل أنّ 

)ففرق كبَت بُت  (ٖٗ)هبا أقلّ  اآلاثم اليت ذُكروا ألنّ  ؛تذكَت ابألفعال والتوّعد ابحلساب
لذلك  (ٖ٘)والقليل للذنب القليل( ,فجاء بزمن العذاب الطويل للجرم الكبَت ؛ادلقامُت

استعمل البناء الدال على الكثرة )معدودة( للسياق الدال على الكثرة فيما استعمل البناء 
 الدال على القلة)معدودات( للسياق الدال على القلة.

ومها يف سورة  ,األبنية يف كل آية استعمالدورًا كبَتًا يف  ومن ذلك آيتان لعب فيهما السياق
:}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّخٍ خَؼٍَْنَب َِنغَىًب ٌَِْزْوُشًُا اعَُْ اٌٍَّوِ ػٍَََ َِب سَصَلَيُُ ِِّٓ ثَيَِّْخِ احلج األوىل قولو تعاىل
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:}ٌِىًُِّ ؤَُِّخٍ وقال يف آية أخرى (ٖٙ)جِزنِيَ {اٌْإَْٔؼَبَِ فَةٌَِيُىُُْ بٌَِوٌ ًَازِذٌ فٍََوُ ؤَعٌٍُِّْا ًَثَشِّشِ اٌُّْخْ

 .(ٖٚ){خَؼٍَْنَب َِنغَىًب ىُُْ َٔبعِىٌُهُ فٍََب ُّنَبصِػُنَّهَ فِِ اٌْإَِْشِ ًَادْعُ بٌََِ سَثِّهَ بَِّٔهَ ٌَؼٍَََ ىُذًٍ ُِّغْزَمٍُِْ
الثانية فقد يف اآلية األوىل قال )منسكاً( مث قال:)ليذكروا اسم هللا عليو( أما يف اآلية 

فالسياق يف اآلية  ؛قال:)منسكًا( أيضًا لكنو أتبعو بـ)ىم انسكوه( وسبب ذلك سياق كل آية
:}بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًََّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ يقول تعاىل ,األوىل ىو سياق احلج وشعائره

اٌْؼَبوِفُ فِْوِ ًَاٌْجَبدِ ًََِٓ ُّشِدْ فِْوِ ثِةٌِْسَبدٍ ثِظٍٍُُْ ُٔزِلْوُ ِِْٓ ًَاٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ اٌَّزُِ خَؼٍَْنَبهُ ٌٍِنَّبطِ عٌََاء 

ئِفِنيَ ًَاٌْمَبئِّنِيَ ػَزَاةٍ ؤٌٍَُِْ * ًَبِرْ ثٌََّؤَْٔب ٌِةِثْشَاىَُِْ َِىَبَْ اٌْجَْْذِ ؤَْ ٌَّب رُشْشِنْ ثِِ شَْْئًب ًَؼَيِّشْ ثَْْزَِِ ٌٍِؽَّب

ًَؤَرِّْ فِِ اٌنَّبطِ ثِبٌْسَحِّ َّإْرٌُنَ سِخَبًٌب ًَػٍَََ وًُِّ ظَبِِشٍ َّإْرنِيَ ِِٓ وًُِّ فَحٍّ  ًَاٌشُّوَّغِ اٌغُّدٌُدِ *

و يف سياق وكلّ  ,وىكذا يستمر السياق حىت ما بعد ىذه اآلية بثالث آايت (ٖٛ)ػَِّْكٍ{
ليو احلج فجعل النسك ىنا ىو الذبح هلل تعاىل وىو ادلصاحب للحج وأن يذكروا اسم هللا ع

 . (ٜٖ)وأن يتقربوا إليو تعاىل
أما اآلية الثانية فقال )منَسكًا ىم انسكوه( فادلقصود من )ادلنَسك( ىو ادلصدر وىو على 

ومعٌت ادلصدر  ,وزن )َمْفَعل( ابلفتح وأييت ىذا الوزن )مصدرًا ميمياً( للداللة على ادلصدرية
نو لو أراد ادلوضع أو اسم ادلكان أل ؛األصل واألولية وأييت اسم مكان لكنو أراد ىنا ادلصدر

 ,)فيو( تفيد الظرفية للمواضع واألماكن لكنو أراد ىنا ادلصدر ألن (ٓٗ)لقال ىم انسكون فيو
 أي أصل النسك وليس نسكاً معيناً كنسك الذبح عند احلج كما يف اآلية السابقة.

سْعٍَْنَب ِِٓ لَجٍِْهَ ِِٓ :}ًََِب ؤَيقول تعاىل ,فالسياق ىنا سياق عام فيو ذكر األقوام السابقة

 ثَُُّ ُّسْىُُِ اٌٍَّوُ سَّعٌُيٍ ًٌََب َٔجٍِِّ بٌَِّب بِرَا رََّنََّ ؤٌَْمََ اٌشَّْْؽَبُْ فِِ ؤُِْنَِّْزِوِ فََْنغَخُ اٌٍَّوُ َِب ٍُّْمِِ اٌشَّْْؽَبُْ

ٌْؼٍَُِْ ؤََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّهَ فَُْاِِْنٌُا ثِوِ :}ًٌََِْؼٍََُْ اٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا امث قال (ٔٗ)آَّبرِوِ ًَاٌٍَّوُ ػٌٍَُِْ زَىٌُِْ{
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فَشًُا فِِ ِِشَّْخٍ فَزُخْجِذَ ٌَوُ لٌٍُُثُيُُْ ًَبَِّْ اٌٍَّوَ ٌَيَبدِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا بٌََِ صِشَاغٍ ُِّغْزَمٍُِْ * ًٌََب َّضَايُ اٌَّزَِّٓ وَ

 . (ٕٗ)إْرَِْيُُْ ػَزَاةُ ٌٍََّْ ػَمٍُِْ{ِِّنْوُ زَزََّ رَإْرَِْيُُُ اٌغَّبػَخُ ثَغْزَخً ؤًَْ َّ
وىكذا يستمر السياق العام يف األمم السابقة اليت ال ٗتلو شرائعها من اٗتاذ النسك لكنو 

بل ىو أي نسك وآية  ,ليس كنسك احلج ادلعهود عند ادلسلمُت لكي يذكروا اسم هللا عليو
وغَتمها قالوا للمسلمُت: ما لكم  بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان اخلزاعيُت ذلك ما )روي أنّ 
وىكذا ٕتد أن السياق القرآين ىو  (ٖٗ)وال أتكلون ما قتلو هللا يعنون ادليتة( ,أتكلون ما قتلتم

 ,السياق القرآين على أنواع مع العلم أنّ  ,وعدم وجود اآلخر ,الذي حدد وجود ىذا البناء
 س زلل تفصيلها ىنا .فمنو القريب ومنو البعيد ومنو ادلتقدم ومنو ادلتأخر ولي

 السياق وادلفردة القرآنيت ادلبحث الثالث:
  :ادلفردة القرآنيت

 ,يةآادلقصود ابدلفردات القرآنية ىي األلفاظ ذات ادلعاين ادلختلفة اليت قد تكون موجودة يف 
ومن خالل  ,وىلمقارب دلا يف اآلية األ و موجودة بلفظ اثنٍ أ ,خرىأية آوغَت موجودة يف 

)فقد تكون للسياق  ىذه ادلفردات تكتسب داللتها من السياق القرآين وجد أنّ  االستقصاء
 . (ٗٗ)لفاظ معينة ْتسب تلك السمة(أفتًتدد فيو  ؛الذي ترد فيو اآلية مسة تعبَتية خاصة

خَؼًََ فِْيَب  }ًَىٌَُ اٌَّزُِ َِذَّ إَسْضَ ًَخَؼًََ فِْيَب سًََاعَِِ ًَؤَْٔيَبسًا ًَِِٓ وًُِّ اٌثََّّشَادِقال تعاىل:

}ًَفِِ إَسْضِ مث قال: (٘ٗ)صًَْخَِْْٓ اثْنَِْْٓ ُّغْشِِ اًٌٍََّْْ اٌنَّيَبسَ بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِّمٌٍََْ َّزَفَىَّشًَُْ{

ْ ؤَػْنَبةٍ ًَصَسْعٌ ًََٔخًٌِْ صِنٌَْاٌْ ًَغَْْشُ صِنٌَْاٍْ ُّغْمََ ثَِّبء  ُ لِؽَغٌ ُِّزَدَبًِسَادٌ ًَخَنَّبدٌ ِِّٓ ًَازِذٍ ًَُٔفَعًِّ

تساءل الغرانطي )عن قولو يف  (ٙٗ)ثَؼْعَيَب ػٍَََ ثَؼْطٍ فِِ إُوًُِ بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِّمٌٍََْ َّؼْمٌٍَُِْ{
 ,؟ وىل كان يصح ورود األول مكان الثاينلَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ ويف الثانية  ,لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ األوىل 

, ومناسبة كل منها لسياق اآلية الوارد ما تؤديو كل لفظة من معانٍ و  (ٚٗ)والثاين مكان األول؟(
 ,األرض وما ذكر بعد ذلك أوضح لالعتبار )معتربات اآلية األوىل من مدّ  فيها؛ فذكر أنّ 

معتربات اآلية األوىل من مد األرض وجعل  مث فسر ذلك أبنّ  (ٛٗ)ومعتربات الثانية أغمض(
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واألهنار والثمرات وجعل الزوجُت وغشي الليل النهار كل ذلك يتوصل إليو ابلفكر؛  الرواسي
 . (ٜٗ)و يناسب ما ىو أوضح وأجلىألنّ 
ٕتاور قطع  )أال ترى أنّ  –حسب رأيو  –ا معتربات اآلية الثانية فهي أغمض وأخفى أمّ 

.. واختالف األرض وتقارهبا يف الصفات واذليئات من سهل وحزن, مث ٗترج أنواع اجلنات.
الطعوم... وتفاوت الطيب وادلنافع احلاصلة عن ذلك... وىذا شلا تنقطع األفكار, وتقصر 

وسياق الثانية  ,فسياق اآلية االوىل يقتضي التفكر (ٓ٘)العقول عن عجيب الصنع الرابين(
 .فوضع لكل سياق ما يناسبو من لفظة  ؛يقتضي العقل

 ؛ت متقابلة بصورة دقيقة جداً آاياليت ذلا دالالت معجمية يف  القرآنيةبعض ادلفردات  وأتيت
ومن ذلك قولو  ,و ما اشتق منهاأ ,مع معٌت كل مفردة يتألفمنتظمة يف سياق خاص  ألهّنا
:}رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ مقابل قولو تعاىل (ٔ٘):}رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُْ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَؼْمٌٍَُِْ{تعاىل

االوىل  اآليةفقد ختم  (ٖ٘):}رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ{وقولو تعاىل (ٕ٘)وَّشًَُْ{رَزَ
واحلق  ,شياء من حسنها وقبحها وكماذلا ونقصاهناوالعقل ىو ) العلم بصفات األ ,بتعقلون

بتذكرون الثانية  اآليةوختم  (ٗ٘)والنظرية( و نور روحانية تدرك النفس العلوم الضروريةنّ أ
الثالثة فقد ختمها  اآليةا مّ أ (٘٘)و)الذكر ابلكسر والتذكار احلفظ للشيء... والتذكَت الوعظ(

ن ىل ألأواالسم التقوى وقولو عزوجل ىو اىل التقوى أي  ,بتتقون و)اتقيت الشيء حذرتو
 .(ٙ٘)يتقى عقابو(

ىل وصية هللا إشارة ية واحدة اإآهنا يف ادلعٌت أية مع آوسر ىذا االختالف يف خا٘تة كل 
ىنا خرجت عن معناىا  لعلّ  نّ ألغرض وىو قولو )لعلكم تعقلون وتذكرون وتتقون( ومعلوم 

 فهي ال تفيد الًتجي بل تفيد السببية . ؛ىل اجملازيإصلي األ
ذات ادلعاين ادلتعددة ىو انتظام كل منها يف  القرآنيةسر ىذا االختالف يف ادلفردات  نّ إ

ية العقل ىو اشتماذلا )على آفسياق  ؛واحلالة ىذه ادلساواة يف التعبَتسياق خاص فال ديكن 
وىل األ اآليةبلغ الوصااي فختم أوكانت الوصية فيها من  ,شياء كلها عظام جسامأذكر مخسة 

 (ٚ٘)نسان عن سائر احليوان(شرف السجااي وىو العقل الذي امتاز بو اإأنسان من ٔتا يف اإ
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 :}لًُْ رَؼَبٌٌَْاْ ؤَرًُْ َِب زَشَََّ سَثُّىُُْ ػٍََْْىُُْ ؤَالَّ رُشْشِوٌُاْ ثِوِ شَْْئًب ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ بِزْغَبًٔب ًَالَوىو قولو تعاىل

ْ بِْالَقٍ َّٔسُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَبَِّّبىُُْ ًَالَ رَمْشَثٌُاْ اٌْفٌََازِشَ َِب ظَيَشَ ِِنْيَب ًَ ثَؽََٓ ًَالَ رَمْزٌٍُُاْ  َِبرَمْزٌٍُُاْ ؤًَْالَدَوُُ ِِّٓ

 .(ٛ٘)اٌنَّفْظَ اٌَّزِِ زَشَََّ اٌٍّوُ بِالَّ ثِبٌْسَكِّ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُْ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَؼْمٌٍَُِْ{

}ًَالَ رَمْشَثٌُاْ َِبيَ اٌَْْزُِِْ بِالَّ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَزْغَُٓ زَزََّ َّجٍُْغَ ية الثانية ادلختومة ابلتذكر ففيهاا اآلمّ أ

ًٌٌََْ وَبَْ رَا شُذَّهُ ًَؤًَْفٌُاْ اٌْىًََْْ ًَاٌِّْْضَاَْ ثِبٌْمِغْػِ الَ ُٔىٍَِّفُ َٔفْغًب باِلَّ ًُعْؼَيَب ًَبِرَا لٍُْزُُْ فَبػْذٌٌُِاْ ؤَ

لى مشتمل )ع اآليةفسياق ىذه  (ٜ٘)لُشْثََ ًَثِؼَيْذِ اٌٍّوِ ؤًَْفٌُاْ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَوَّشًَُْ{
فختم  ؛وكانت الوصية فيها ٕتري رلرى الزجر والوعظ ,شياء يقبح تعاطيها وارتكاهباأمخسة 

وىي  اآلية,وىذه الوصااي واضحة يف سياق  (ٓٙ)بقولو تذكرون أي تتعظون ٔتواعظ هللا( اآلية
وشلا يناسب  ,عدم قرابن مال اليتيم والوفاء ابلكيل وادليزان والقول العدل والوفاء بعهد هللا

 ذلك كلو التذكر وادلوعظة .
:}ًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْب فَبرَّجِؼٌُهُ ًَالَ رَزَّجِؼٌُاْ الثالثة ادلختومة ابلتقوى ىي قولو تعاىل اآلية

مشتمل )على ذكر فسياقها  (ٔٙ)اٌغُّجًَُ فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ{
ابلتقوى اليت ىي مالك  اآليةفختم  ؛الصراط ادلستقيم والتحريض على اتباعو واجتناب منافيو

 .(ٕٙ)العمل وخَت الزاد(
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 السياق القرآني والرتتيب  ادلبحث الرابع:
 :الرتتيب

العرب تقدم الذي يكون بيانو  نّ أه( و ٓٛٔوقد ذكره سيبويو) ,الًتتيب ىو التقدمي والتأخَت
التقدمي والتأخَت  نّ أه( مبيناً ٕٜٖذكره ابن جٍت)و  ,وىو من خصائص العربية (ٖٙ)عٌتأىم و أ

فصاًل مساه التقدمي  (عبد القاىر)وألمهيتو جعل لو  (ٗٙ)من جوانب شجاعة العربية
السياق القرآين, ها ومن ,خر كثَتةآجلها يقدم لفظ ويؤخر أسباب اليت من واأل (٘ٙ)والتأخَت

:}ًَخَؼٌٍَُاْ ٌٍِّوِ شُشَوَبء اٌْدَِّٓ ًَخٍََمَيُُْ ًَخَشَلٌُاْ ٌَوُ ثَنِنيَ ًَثَنَبدٍ ثِغَْْشِ ػٍٍُِْ ومن ذلك مثاًل قولو تعاىل

ٓ ٌَّوُ صَبزِجَخٌ عُجْسَبَٔوُ ًَرَؼَبٌََ ػََّّب َّصِفٌَُْ * ثَذِّغُ اٌغََّّبًَادِ ًَإَسْضِ ؤَََّٔ َّىٌُُْ ٌَوُ ًٌََذٌ ًٌََُْ رَىُ

بػْجُذًُهُ ًَخٍََكَ وًَُّ شَِْءٍ ًىٌَُ ثِىًُِّ شَِْءٍ ػٌٍَُِْ * رٌَِىُُُ اٌٍّوُ سَثُّىُُْ ال بٌَِـوَ بِالَّ ىٌَُ خَبٌِكُ وًُِّ شَِْءٍ فَ

  ىو( على )خالق كل شيء( ألنّ لو إاّل إفهنا قدم )ال   (ٙٙ)ًَىٌَُ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ ًَوًٌِْ{
و ىنا قدم نّ أمع مالحظة  ,حيد كما ىو واضح من جعلهم هلل الشركاءالسياق سياق تو 

ادلفعول الثاين وىو )شركاء( على األول وىو )اجلن( وىو تقدمي لالىتمام يف قضية نفي 
وكل ذلك بغَت علم  ,مث قولو وخرقوا لو البنُت والبنات أي افتعلوا ,ثبات التوحيدإالشراكة و 

ى أن يكون لو ولد وىكذا )فقدم ما األمر عليو من مث نف ,سبحانو وتعاىل عما يصفون
فمجمل السياق يف)الكالم  (ٚٙ)وحدانيتو سبحانو وتعاليو عن الشركاء والولد... فقدم األىم(

لذلك فمن الطبيعي أن يقدم   (ٛٙ)على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد(
 كل شيء(.لو إال ىو( على كلمة اخللق )خالق  إكلمة التوحيد )ال 

أما اآلية األخرى اليت عكس فيها التقدمي والتأخَت فقدم الربوبية )خالق كل شيء( على 
:}ٌَخٍَْكُ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ؤَوْجَشُ األلوىية )ال إلو إال هللا( فهذا سياقها ويبدأ من قولو تعاىل

:}ًَلَبيَ سَثُّىُُُ ادْػٌُِِٔ ؤَعْزَدِتْ مث قال تعاىل (ٜٙ){ِِْٓ خٍَْكِ اٌنَّبطِ ًٌََىَِّٓ ؤَوْثَشَ اٌنَّبطِ ٌَب َّؼٌٍََُّْْ

َ دَاخِشَِّٓ{ :}اٌٍَّوُ مث قال عز وجل (ٓٚ)ٌَىُُْ بَِّْ اٌَّزَِّٓ َّغْزَىْجِشًَُْ ػَْٓ ػِجَبدَرِِ عََْذْخٌٍَُُْ خَيَنَُّ
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اٌٍَّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ ػٍَََ اٌنَّبطِ ًٌََىَِّٓ ؤَوْثَشَ اٌنَّبطِ اٌَّزُِ خَؼًََ ٌَىُُُ اًٌٍََّْْ ٌِزَغْىُنٌُا فِْوِ ًَاٌنَّيَبسَ ُِجْصِشًا بَِّْ 

فهنا قدم   (ٔٚ)ٌَب َّشْىُشًَُْ *رٌَِىُُُ اٌٍَّوُ سَثُّىُُْ خَبٌِكُ وًُِّ شَِْءٍ ٌَّب بٌَِوَ بٌَِّب ىٌَُ فَإَََّٔ رُاْفَىٌَُْ{
قول الكرماين ي السياق كما ترى لو إال ىو( ألنّ إ)خالق كل شيء( على كلمة التوحيد )ال 

فقدم يف كل سورة  ؛)فخرج الكالم على إثبات خلق الناس ال على نفي الشريك ه(٘ٓ٘)
فناسب  ؛)إذ ادلقام يف غافر مقام تعدد وتذكر بنعم هللا (ٕٚ)ما يقتضيو ما قبلو من اآلايت(

 ؛لذلك فمن ادلناسب تقدمي كلمة اخللق على كلمة التوحيد (ٖٚ)ذلك تقدمي َخالُق ُكًل َشيٍء(
 ليناسب ىذا التقدمي السياق كما انسب تقدمي التوحيد على اخللق السياق يف اآلية اليت قبلها

 . (ٗٚ))فوضع كل تعبَت يف موطنو الالئق حسب السياق(
 :}ًََِب خَؼٍََوُ اٌٍّوُ بِالَّ ثُشْشٍَ ٌَىُُْ ًٌَِزَؽَّْئَِّٓ لٌٍُُثُىُُ ثِوِ ًََِب اٌنَّصْشُ باِلَّومن ذلك أيضًا قولو تعاىل

:}ًََِب خَؼٍََوُ اٌٍّوُ بِالَّ ثُشْشٍَ ًٌَِزَؽَّْئَِّٓ فيما قال يف آية أخرى (٘ٚ)ِِْٓ ػِنذِ اٌٍّوِ اٌْؼَضِّضِ اٌْسَىُِِْ{

ففي اآلية األوىل قدم القلوب  (ٙٚ)ثِوِ لٌٍُُثُىُُْ ًََِب اٌنَّصْشُ بِالَّ ِِْٓ ػِنذِ اٌٍّوِ بَِّْ اٌٍّوَ ػَضِّضٌ زَىٌُِْ{
وادلعٌت الذي  (ٚٚ))قلوبكم( رور )بو( ويف الثانية قدم اجلار واجملرور )بو( وأخروأخر اجلار واجمل

سياقي اآليتُت يتحداثن عن معركتُت  نّ أل ؛يشَت إليو اجلار واجملرور ىو النصر والتمكُت اإذلي
 حد.أمن أىم ادلعارك ومها معركة بدر ومعركة 

على القلوب وطمأنتها شلا أصاهبا يف سياق آل عمران سياق مسح  ا سر كل تعبَت فهو أنّ أمّ 
:}ًاَلَ رَيِنٌُا ًَالَ رَسْضٌَُٔا ًَؤَٔزُُُ إَػٌٍََْْْ بِْ وُنزُُ ُِّاِِْننِيَ * بِْ فقال تعاىل (ٛٚ)معركة ُأحد

ًٌََِْؼٍََُْ اٌٍّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ َّّْغَغْىُُْ لَشْذٌ فَمَذْ َِظَّ اٌْمٌَََْ لَشْذٌ ِِّثٍُْوُ ًَرٍِْهَ إَّّبَُ ُٔذَاًٌُِيَب ثََْْٓ اٌنَّبطِ 

وغَتىا من اآلايت اليت تشَت إىل ادلصيبة   (ٜٚ)ًََّزَّخِزَ ِِنىُُْ شُيَذَاء ًَاٌٍّوُ الَ ُّسِتُّ اٌظَّبٌِِّنيَ{
 ؛واليت كانت درسًا بليغًا ذلم ٔتا فيو من أمل وجراحات ,اليت أصابت ادلسلمُت يف تلك الواقعة

ىذا ادلوقف ىي ادلقدمة على ما سواىا فقال )لتطمئن قلوبكم( مث فكان طمأنة القلوب يف 
ذكر اجلار واجملرور )بو( وىذا اجلار واجملرور على ىوانو يف اللغة فهو كبَت يف ادلعٌت بل فيو من 
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تقدديو  أنّ  لئال يظن ظانّ  ؛ادلعاين الكبَتة كاحلق والنصر والصرب وغَته ماال يعلمو إال هللا
 وأتخَته سّيان. 

ذلك النصر الذي  ,ا يف سورة األنفال فهو سياق ذكر موقعو بدر وانتصار ادلسلمُت فيهامّ أ
الذي عرب عنو ابجلار  ودور ادلدد اإذلي يف ىذا النصر ,فتح األبواب أمام اإسالم دين هللا

بعْزَدَبةَ :}بِرْ رَغْزَغِْثٌَُْ سَثَّىُُْ فَإذ يقول تعاىل (ٓٛ)مدادواجملرور )بو( الذي يعود على ىذا اإ

َ أٌَّْئِىَخِ ُِشْدِفِنيَ{ :}بِرْ مث قال بعد آية أخرى ,مث ذكر اآلية (ٔٛ)ٌَىُُْ ؤَِِّٔ ُِِّذُّوُُ ثِإٌَْفٍ ِِّٓ

 اٌشَّػْتٌَُّزِِ سَثُّهَ بٌََِ أٌَّْئِىَخِ ؤَِِّٔ َِؼَىُُْ فَثَجِّزٌُاْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ عَإٌُْمِِ فِِ لٌٍُُةِ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ 

فالسياق ىنا سياق نصر فكان من  (ٕٛ)فَبظْشِثٌُاْ فٌَْقَ إَػْنَبقِ ًَاظْشِثٌُاْ ِِنْيُُْ وًَُّ ثَنَبٍْ{
الىتمامهم بو, وشدة  ؛ن يقدمو فقد )قدم ضمَت اإمداد مع عاملو على القلوبأادلناسب 

وىو ادلعرب عنو ابجلار  (ٖٛ)فادلقام ىو الذي اقتضى تقدديو( حاجتهم إليو, ألنو موضع رجائهم
ألنو هبذا النصر تطمأن القلوب )والّطمأنينة الّسكون وعدم االضطراب, واستعَتت  ؛واجملرور

 (ٗٛ)ىنا ليقُت الّنفس ْتصول األمر تشبيها للعلم الثّابت بثبات الّنفس أي عدم اضطرابو(
شلا شّكل  ؛يةوإذا هبا تنتصر على قريش أعظم قبيلة عرب ,فقد كانت ٗتشى على ىذا الدين

وىكذا كان للسياق أثر يف تقدمي ما قدم  ,ىذا النصر يف بدر فتحًا كبَتًا لإلسالم وادلسلمُت
 أخر .ما وأتخَت 
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 السياق والذكر واحلذف ادلبحث اخلامس:
 ,عالم ابلشيءن ىذا الذكر يدل على اإأل ؛صل يف اللغة ذكر الكالم وعدم حذفواأل

وىو كذلك  ,مر واقع يف اللغةأن احلذف إومع ذلك ف (٘ٛ)عالمونقيضو احلذف وىو عدم اإ
خَت ىو حصول ن ىذا األأوخيتلف عن االختصار  ,بالغية ألغراض أييتذ إن الكرمي آيف القر 

 . (ٙٛ)و جزئو كما ىو حال احلذفأسقاط الكالم إادلعاين اجلمة ابللفظ القليل من غَت 
 (ٚٛ)جيازمع القول ٔتعٌت اإ أييتوقد  ,سقاط والتقصَتٔتعٌت القطع واإ أييتواحلذف يف اللغة 

ولو شروط فصلت فيو كتب  ,و جزئوأالكالم  إبسقاطمتعلق  فاألمرا اجلانب االصطالحي مّ أ
 (عبد القاىر)ساليب ادلهمة يف لسان العرب حىت شبهو وىو من األ (ٛٛ)القرآنيةالبالغة 

والقاعدة العامة يف لغة  (ٜٛ)بلغ من ذكرىا والنطق هباأ ياانً حألفاظ حذف األ نّ أابلسحر و 
من ىذه  ولعلّ  ,يهامكي ال يقع ادلخاطب يف اإ  (ٜٓ)ن يكون لدليلأاحلذف جيب  نّ أالعرب 

و يؤثر على ذكر بعض احلروف نّ إف ؛دلة ادلعينة على وجود احلذف يف الكالم السياقاأل
:}بَِّٔب ؤَٔضٌَْنَب اٌزٌَّْسَاحَ ومن ذلك مثاًل قولو تعاىل يف ادلائدة ,واأللفاظ وحذفها يف بعض ادلواضع

َْ ًَإَزْجَبسُ َْ اٌَّزَِّٓ ؤَعٌٍَُّْاْ ٌٍَِّزَِّٓ ىَبدًُاْ ًَاٌشَّثَّبٌُِّْٔ ثَِّب اعْزُسْفِظٌُاْ  فِْيَب ىُذًٍ ًٌَُٔسٌ َّسْىُُُ ثِيَب اٌنَّجٌُِّْ

ْ ِِٓ وِزَبةِ اٌٍّوِ ًَوَبٌُٔاْ ػٍََْْوِ شُ يَذَاء فَالَ رَخْشٌَُاْ اٌنَّبطَ ًَاخْشٌَِْْ ًَالَ رَشْزَشًُاْ ثِأَّبرِِ ثََّنًب لٍَِْالً ًََِٓ ٌَُّ

:}ًَِِْٓ زَْْثُ خَشَخْذَ فٌََيِّ وقال يف البقرة (ٜٔ)َّسْىُُ ثَِّب ؤَٔضَيَ اٌٍّوُ فَإًٌَُْـئِهَ ىُُُ اٌْىَبفِشًَُْ{

بَِّٔوُ ٌٍَْسَكُّ ِِٓ سَّثِّهَ ًََِب اٌٍّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْ * ًَِِْٓ زَْْثُ ًَخْيَهَ شَؽْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ًَ

 خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَؽْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ًَزَْْثُ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّاْ ًُخٌُىَىُُْ شَؽْشَهُ ٌِئَالَّ َّىٌَُْ

زَِّٓ ظٌٍََُّاْ ِِنْيُُْ فَالَ رَخْشٌَْىُُْ ًَاخْشٌَِِْٔ ًَُٕرَُِّ ِٔؼَّْزِِ ػٍََْْىُُْ ًٌََؼٍََّىُُْ ٌٍِنَّبطِ ػٍََْْىُُْ زُدَّخٌ بِالَّ اٌَّ

( ْتذف ايء ادلتكلم ادلعرب عن لفظ يف اآلية األوىل من ادلائدة قال)واخشونِ  (ٕٜ)رَيْزَذًَُْ{
الياء  إبثباتشوين( لكنو أظهرىا يف اآلية الثانية من البقرة بقولو)واخ ,اجلاللة وىو جائز

واجملرى الذي ٕتري منو ٔتا يتطلب  ,وسبب ذلك سياق كل آية ؛العائدة عليو سبحانو وتعاىل
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فالسياق ىنا يف )هني احلكام عن خشيتهم غَت هللا يف  (ادلائدة)واحلذف يف  (البقرة)الذكر يف 
خلشية سلطان ظامل  ؛مروا بو من العدلأمضائها على خالف ما إدىاهنم فيها و إو  ,حكوماهتم

عن سياق التوراة وحفظها كما ىو  فضالً  (ٖٜ)صدقاء(حد من القرابء واألأذية أو أو خيفة أ
ن السياق يستدعي ٖتذير أل ؛ية البقرة فهو ىنا مطلوبآظهار يف ا سياق اإمّ أواضح, 

وقد  ,ادلوضوع ىنا ىو يف تبديل القبلة ألنّ  يهم؛ادلسلمُت من خشية الناس وعدم االلتفات إل
القول بسبب ىذا التبديل يف زلاولة إخافة  واأرجفت اليهود وأرجف ادلنافقون وأكثر 

:}عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبء َِِٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَٓ لِجٍَْزِيُُِ اٌَّزِِ وَبٌُٔاْ ػٍََْْيَب لًُ ٌٍِّّوِ ادلسلمُت بقولو تعاىل

ال إىل الكعبة إو )ما ترك قبلتنا نّ أو  (ٜٗ)بٌََِ صِشَاغٍ ُِّغْزَمٍُِْ{اٌَّْشْشِقُ ًَاٌَّْغْشِةُ َّيْذُِ َِٓ َّشَبء 
راجيف فاستدعى إبراز الضمَت العائد وىكذا من ىذه األ (ٜ٘)لبلده( اىل دين قومو وحباً  ميالً 

و فكأنّ  ؛ودلا يف اإظهار من تطمُت اجلانب اخلائف ؛وأنو ىو األْوىل ابخلشية ,عليو سبحانو
وىذا شلا يشعر اإنسان ابالطمئنان و)إ٘تامي النعمة  ؛معكم ظاىراً تعاىل يقول ذلم إين 

الضمَت لزايدة االطمئنان يف  فإظهار (ٜٙ)وألمت نعميت عليكم( ,عليكم...واخشوين ألوفقكم
:}لَبيَ ٌَب رَخَبفَب بَِّٔنِِ َِؼَىَُّب ؤَعَّْغُ مان كما قال تعاىل دلوسى وىارونحالة اخلوف وعدم األ

بل ىي يف سياق التوراة  ,ا سياق اآلية األخرى فليس فيها مثل ذلكأمّ  (ٜٚ)ًَؤَسٍَ{
 وادلوضوع واضح ال يتطلب اخلشية واإظهار مثلما ىو يف الثانية. ,وحفظها

ًٌََمَذْ خَبءرْيُُْ  :}رٍِْهَ اٌْمُشٍَ َٔمُصُّ ػٍََْْهَ ِِْٓ ؤَٔجَأئِيَبومن ذلك مثاًل قولو تعاىل يف األعراف

 (ٜٛ)ىَبفِشَِّٓ{سُعٍُُيُُ ثِبٌْجَِّْنَبدِ فََّب وَبٌُٔاْ ٌُِْاِِْنٌُاْ ثَِّب وَزَّثٌُاْ ِِٓ لَجًُْ وَزٌَِهَ َّؽْجَغُ اٌٍّوُ ػٍََََ لٌٍُُةِ اٌْ

فََّب وَبٌُٔاْ ٌُِْاِِْنٌُاْ ثَِّب  :}ثَُُّ ثَؼَثْنَب ِِٓ ثَؼْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَدَأئًُىُُ ثِبٌْجَِّْنَبدِوقال يف يونس

فذكر يف اآلية الثانية اجلار واجملرور  (ٜٜ)وَزَّثٌُاْ ثِوِ ِِٓ لَجًُْ وَزٌَِهَ َٔؽْجَغُ ػٍَََ لٌٍُةِ اٌُّْؼْزَذَِّٓ{
 )بو( ومل يذكره يف اآلية األوىل.
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ؤَىًَْ اٌْمُشٍَ آَِنٌُاْ :}ًٌٌََْ ؤََّْ سبب ذلك ىو السياق القرآين ففي اآلية األوىل يقول تعاىل قبلو

َ اٌغََّّبء ًَإَسْضِ ًٌََـىِٓ وَزَّثٌُاْ فَإَخَزَْٔبىُُ ثَِّب وَبٌُٔاْ  ًَارَّمٌَاْ ٌَفَزَسْنَب ػٍََْْيُِ ثَشَوَبدٍ ِِّٓ

لذلك أطلقو يف اآلية  ؛التكذيب ىنا مطلق غَت مقيد بشيء فيالحظ أنّ  (ٓٓٔ)َّىْغِجٌَُْ{

:}فَىَزَّثٌُهُ فَنَدَّْْنَبهُ ًََِٓ َِّؼَوُ فِِ ا سياق يونس فقال فيوأمّ  األوىل بقولو )ٔتا كذبوا من قبل(

 (ٔٓٔ)َّٓ{اٌْفٍُْهِ ًَخَؼٍَْنَبىُُْ خَالَئِفَ ًَؤَغْشَلْنَب اٌَّزَِّٓ وَزَّثٌُاْ ثِأَّبرِنَب فَبٔظُشْ وَْْفَ وَبَْ ػَبلِجَخُ اٌُّْنزَسِ
واجملرور وقيده بو وىو قولو:)ٔتا   لذلك زاد بعد الفعل اجلار ؛فالتكذيب ىنا مقيد ابآلايت

التكذيب ىناك كان بشيء مذكور)ومل يتقدم يف األعراف التكذيب  كذبوا بو من قبل( ألنّ 
فذكر اجلار  (ٕٓٔ)ابلباء كقولو تعاىل َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذاَنُىْم فناسب كل موضع ما قبلو( متعدايً 

 يف اآلايت االخرى ذات السياق ادلطلق.وحذفو  ,واجملرور)بو( مناسبة للسياق الوارد فيو
 السياق والتىكيد ادلبحث السادس:

 ,الكالم يف لغة العرب ال خيلو من أن يكون مؤكدًا أو غَت مؤكد و)التوكيد تكرير وإحاطة
ولذلك قيل ىو على أنواع منو لفظي ومنو  (ٖٓٔ)فالتكرير ضرابن تكرير لفظ وتكرير معٌت(

وغَت ذلك شلا ليس زلل تفصيلو ىهنا, وجمليء اجلملة مؤكدة أسباب   ,معنوي ومنو ابحلروف
بقولو )الفائدة يف التوكيد التحقيق, وإزالة  ه(ٚٚ٘) نباريبو الربكات األأكثَتة خلصها 

والذي يهمنا ىنا سبب معُت ىو سبب السياق, فأحيااًن يؤثر  (ٗٓٔ)التجوز يف الكالم(
ومن ذلك مثاًل قولو تعاىل يف  ,أو عدم توكيدىاالسياق القرآين يف توكيد اللفظ واجلملة 

:}ًَلَبرٌٍُِىُُْ زَزََّ الَ رَىٌَُْ فِزْنَخٌ ًََّىٌَُْ اٌذُِّّٓ ٌٍِّوِ فَةِِْ أزَيٌَاْ فاَلَ ػُذًَْاَْ باِلَّ ػٍَََ التنزيل

فِزْنَخٌ ًََّىٌَُْ اٌذُِّّٓ :}ًَلَبرٌٍُِىُُْ زَزََّ الَ رَىٌَُْ فيما أكد ذلك يف األنفال بقولو (٘ٓٔ)اٌظَّبٌِِّنيَ{

و( وىو لفظ يفيد فهنا أكد الدين بـ)كلّ  (ٙٓٔ)وٍُُّوُ ٌٍِّو فَةِِْ أزَيٌَْاْ فَةَِّْ اٌٍّوَ ثَِّب َّؼٌٍََُّْْ ثَصِريٌ{
أما )يف سورة األنفال  فقطالقتال يف سورة البقرة مع أىل مكة  ألنّ  (ٚٓٔ)حاطة والعموماإ

و( يشهد ذلما السياق يف كلتا فقيده بقولو:)كلّ  (ٛٓٔ)افرين(الك يف قتال كلّ  فاألمر ورد عاماً 
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ْ زَْْثُ ففي البقرة يقول تعاىل قبلو ,اآليتُت :}ًَالْزٌٍُُىُُْ زَْْثُ ثَمِفْزٌُُّىُُْ ًَؤَخْشِخٌُىُُ ِِّٓ

زَزََّ ُّمَبرٌٍُِوُُْ فِْوِ فَةِْ لَبرٌٍَُوُُْ  ؤَخْشَخٌُوُُْ ًَاٌْفِزْنَخُ ؤَشَذُّ َِِٓ اٌْمَزًِْ ًَالَ رُمَبرٌٍُِىُُْ ػِنذَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

 ,اآلية تتحدث عن أىل مكةوأنت تالحظ ىنا أن ّ  (ٜٓٔ)فَبلْزٌٍُُىُُْ وَزٌَِهَ خَضَاء اٌْىَبفِشَِّٓ{
ا يف سورة األنفال فقال أمّ  ,وكيف أخرجوا أصحاب الرسول عليو الصالة والسالم من دايرىم

ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ ٌَِْصُذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَغَُْنفِمٌَُٔيَب ثَُُّ رَىٌُُْ ػٍََْْيُِْ زَغْشَحً :}بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ قبلها

:}لًُ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُاْ بِْ َّنزَيٌُاْ ُّغَفَشْ ٌَيُُ مث قال (ٓٔٔ)ثَُُّ ُّغٍَْجٌَُْ ًَاٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ بٌََِ خَيَنََُّ ُّسْشَشًَُْ{

ِنيِ{َِّب لَذْ عَ  ؛فهي آايت يف عموم الكافرين (ٔٔٔ)ٍَفَ ًَبِْْ َّؼٌُدًُاْ فَمَذْ َِعَذْ عُنَّخُ إًٌََّ
 وال يذكره يف موضع البقرة الختالف السياق. ,و( ىنافناسب أن يذكر)كلّ 

بٌَِـوٍ بِالَّ بٌَِـوٌ ًَازِذٌ  :}ٌَّمَذْ وَفَشَ اٌَّزَِّٓ لَبٌٌُاْ بَِّْ اٌٍّوَ ثَبٌِثُ ثاَلَثَخٍ ًََِب ِِْٓومن ذلك أيضًا قولو تعاىل

َّ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ِِنْيُُْ ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ * ؤَفَالَ َّزٌُثٌَُْ بٌََِ اٌٍّوِ ًََّغْزَغْفِشًَُٔوُ  ًَبِْ ٌَُّْ َّنزَيٌُاْ ػََّّب َّمٌٌٌَُُْ ٌَََّْغَّٓ

ذٌ ؤَْ رَجْزَغٌُاْ فَعاْلً ِِّٓ سَّثِّىُُْ :}ٌَْْظَ ػٍََْْىُُْ خُنَبوقال يف آية أخرى (ٕٔٔ)ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّزٌُِْ{

ْ ػَشَفَبدٍ فَبرْوُشًُاْ اٌٍّوَ ػِنذَ اٌَّْشْؼَشِ اٌْسَشَاَِ ًَارْوُشًُهُ وََّب ىَذَاوُُْ ًَبِْ وُنزُُ  ِِّٓ لَجٍِْوِ فَةِرَا ؤَفَعْزُُ ِِّٓ

 (ٖٔٔ)غْفِشًُاْ اٌٍّوَ بَِّْ اٌٍّوَ غَفٌُسٌ سَّزٌُِْ{ٌََِّٓ اٌعَّأٌِّنيَ * ثَُُّ ؤَفِْعٌُاْ ِِْٓ زَْْثُ ؤَفَبضَ اٌنَّبطُ ًَاعْزَ
ففي اآلية األوىل ختم بـ)وهللا غفور رحيم(  ؛والفرق بُت اآليتُت من جهة التوكيد وعدمو واضح

 ؛هللا غفور رحيم( وسر توكيد الثانية وعدم توكيد األوىل ىو سياق كل آية والثانية ختم بـ)إنّ 
يدة التثليث وعدم التوبة عن ىذا القول و)ىذا ذّم من اَّللَّ فالسياق يف األوىل اإشراك وعق

واحتجاج منو لنبّيو زلّمد صّلى  ,عزَّ ذكره للنَّصارى والنَّصرانّية الَّذين ضّلوا عن سبل السالم
... وكفرىم يف ذلك تغطيتهم احلّق يف تركهم هللا عليو وسّلم يف فريتهم عليو ابّدعائهم لو ولداً 

وىذا شلا  (ٗٔٔ)عليو( وادَّعائهم أنَّ ادلسيح ىو اَّللَّ فريًة وكذابً  , جلَّ وَعزَّ نفي الولد عن اَّللَّ 
وهللا تعاىل يغفر كل ذنب إال اإشراك بو كما قرر ذلك يف غَت  ,يتناىف مع توكيد ادلغفرة
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ا السياق الثاين فهو يف احلج وىذا سياق يتوافق ٘تاماً مع ادلغفرة الكبَتة موضع من القرآن, أمّ 
فمن وقف بعرفة وأيقن إبجابة هللا تعاىل فقد غفر لو ذنبو ويف احلديث:)َمْن َحجَّ  ؛وكيدىاوت

و يوافق توكيد ادلغفرة والرمحة وىذا كلّ  (٘ٔٔ)َّلِلَِّ فـََلْم يـَْرُفْث َوملَْ يـَْفُسْق رََجَع َكيَـْوِم َوَلَدْتُو أُمُُّو(
 هللا غفور رحيم(. بقولو:)إنّ 

 السياق وفىاصل اآلي ادلبحث السابع:
لتأثَتىا يف  ؛اآلايت القرآنية تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيًا مع اليت قبلها من ادلعلوم أنّ 

الجتماعهما يف أّن الفاصلة آخر  ؛النفس و)الفواصل من الكالم التام ٕتري رلرى القوايف
ستقالل ٔتعٌت أهنا ا )أتخذ مسة االهنّ أومنهم من يرى  (ٙٔٔ)اآلية, كما أّن القافية آخر البيت(

وتؤدي حينئذ  ,فتكون ىي ٔتثابة تعليق عليها ؛رئيسة يف اآلية أتتى بعد ٘تام معٌت أو معانٍ 
 اذن ذلإفالفاصلة  (ٚٔٔ)وظيفة التعليل أو اإنكار أو التوكيد أو الًتغيب, أو زايدة اإيضاح(

 و٘تامو . دور يف اكتمال ادلعٌت
فالعادلُت وىارون  (ٛٔٔ)ثِشِةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَ * سَةِّ ٌُِعََ ًَىَبسًَُْ{:}لَبٌٌُاْ آَِنَّب يف قولو تعاىل

إىل  (ٜٔٔ):}ؼو*َِب ؤَٔضٌَْنَب ػٍََْْهَ اٌْمُشْآَْ ٌِزَشْمََ{فيما قال يف آية أخرى ,منسجمة موسيقياً 

صل سورة )طو( فوا ألنّ  (ٕٓٔ):}فَإٌُْمَِِ اٌغَّسَشَحُ عُدَّذًا لَبٌٌُا آَِنَّب ثِشَةِّ ىَبسًَُْ ًٌَُِعََ{قولو
يف  (ٕٔٔ)بل إن السياق يلعب دورًا مهمًا يف ذلك ,منتهية ابأللف فقط ىو الذي حيدد اللفظ

:}ًَآرَبوُُ ِِّٓ وًُِّ َِب عَإٌَْزٌُُّهُ ًَبِْ رَؼُذًُّاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ الَ وانظر إىل قولو تعاىل ,أحيان كثَتة

ولو عدان إىل فواصل اآلايت اليت قبلها لوجدان  (ٕٕٔ)رُسْصٌُىَب بَِّْ اإلِٔغَبَْ ٌَظٌٌٍََُ وَفَّبسٌ{

ٌُاْ ِٔؼَّْخَ اٌٍّوِ إذ يقول تعاىل ؛التناسب ادلوسيقي والسياق ادلعنوي الداليل :}ؤٌََُْ رَشَ بٌََِ اٌَّزَِّٓ ثَذٌَّ

خَؼٌٍَُاْ ٌٍِّوِ ؤَٔذَادًا ٌُِّْعٌٍُِّاْ ػَٓ وُفْشًا ًَؤَزٌٍَُّاْ لٌََِْيُُْ دَاسَ اٌْجٌََاسِ * خَيَنََُّ َّصٌٍََْْٔيَب ًَثِئْظَ اٌْمَشَاسُ * ًَ

اٌغََّّبًَادِ  :}اٌٍّوُ اٌَّزُِ خٍََكَمث قال بعده آبية (ٖٕٔ)عَجٍِِْوِ لًُْ رََّزَّؼٌُاْ فَةَِّْ َِصِريَوُُْ بٌََِ اٌنَّبسِ{

َشَادِ سِصْلًب ٌَّىُُْ ًَعَخَّشَ ٌَىُُُ اٌْفٍُْهَ ٌِزَدْشَُِ فِِ  ًَإَسْضَ ًَؤَٔضَيَ َِِٓ اٌغََّّبء َِبء فَإَخْشَجَ ثِوِ َِِٓ اٌثَّّ
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ًَ ًَاٌنَّيَبسَ * اٌْجَسْشِ ثِإَِْشِهِ ًَعَخَّشَ ٌَىُُُ إَْٔيَبسَ * ًَعَخَّش ٌَىُُُ اٌشَّّْظَ ًَاٌْمََّشَ دَآئِجَنيَ ًَعَخَّشَ ٌَىُُُ اٌٍَّْْ

 (ٕٗٔ)الَ رُسْصٌُىَب بَِّْ اإلِٔغَبَْ ٌَظٌٌٍََُ وَفَّبسٌ{ ًَآرَبوُُ ِِّٓ وًُِّ َِب عَإٌَْزٌُُّهُ ًَبِْ رَؼُذًُّاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ
إذ ساق هللا تعاىل تسخَته كل شيء خلدمة  ؛ىنا كلو سياق كفران النعمة (ٕ٘ٔ)ٕتد أن السياق

وعليو أن يشكر ذلك لكنو مل يفعل ومع ىذا السياق ادلعنوي ٕتد أن الفواصل  ,اإنسان
النهار( فكان من ادلناسب أن خيتم ٔتا يناسب ذلك  -هنار األ -النار  -القرار -رائية )البوار

 ؛ظلوم( دلا ذكران من األسباب -ومل يعكس األمر أبن يقول:)كفار ,وىو )كفار( وقبلو ظلوم
السياق أحياانً  وىكذا ٕتد أنّ  (ٕٙٔ)وكفراً  نسان من نعم هللا ظلماً ن موقف اإآفقد راعى القر 

بل إنو  ,وليس كما يبدو من أن االنسجام ادلوسيقي ىو السبب ,يتحكم يف نوع الفاصلة
 أحد األسباب ال كلها . 
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 اخلامتة ونتائج البحث:
للقرآن أسلوب عاٍل ال يدانيو أسلوب آخر, ويف اللغة يؤثر السياق على  -

األساليب, ومن ذلك أسلوب القرآن الكرمي الذي يتأثر ابلسياق, كون القرآن 
 نزل بلغة العرب. الكرمي قد

نظرية السياق شاعت وانتشرت على أهّنا للغوي اإصلليزي )فَتث(, إاّل أنّو عند  -
التدقيق صلد أّن اللغويُت العرب أمثال اجلرجاين وابن جٍّت والزركشي ىؤالء كانت 

 ذلم آراء تشهد على معرفتهم نظرية السياق, وإن مل يطلقوا عليها ىذا االسم .
ساليب القرآنية اليت يؤثر فيها السياق, ومنها األبنية فالسياق ىناك الكثَت من األ -

 يؤثر يف ٘توضع ىذا البناء يف مكان, وعدم ٘توضعو يف مكان آخر .
يؤثر السياق على ادلفردة القرآنية, وقد وجد من خالل االستقراء أّن ادلفردة  -

 القرآنية تكتسب داللتها من خالل السياق القرآين .
رآين على الًتتيب, وىو التقدمي والتأخَت, وىو أسلوب شائع يف يؤثر السياق الق -

 الكتاب الكرمي أييت ألسباب معروفة, ومن ىذه األسباب السياق القرآين .
األصل يف اللغة الذكر, ومع ذلك فقد ٖتذف األلفاظ, وحذفها يكون دلعاٍن  -

السياق وغاايت, واحلذف أحد األساليب ادلوجودة يف القرآن الكرمي, ومع ذلك ف
 ديكن أن يؤثر يف أسلوب احلذف .

أسلوب التوكيد من األساليب العربية, وىو شائع يف آي الذكر احلكيم, وقد وجد  -
 أّن السياق القرآين يؤثر يف أسلوب التوكيد أتثَتاً واضحاً .

 ؛اآلايت القرآنية تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيًا مع اليت قبلها من ادلعلوم أنّ  -
نفس, وديكن عد ىذه الفواصل أسلواًب قرآنيًا شليزًا يتأثر ابلسياق ال لتأثَتىا يف

 القرآين أتثراً واضحاً كما تبُت يف صلب البحث مع الشواىد .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اذلوامش
                                                           

 ٓٙ:العلوم اإسالمية للدسوقيمنهج البحث يف ( ينظر ٔ)
 ٕٜٔ:ادلرجع نفسو( ينظر ٕ)
 ٙٗسورة االنعام اآلية ( ٖ)
 )س ل ب(:يالقاموس احمليط للفَتوز آابد( ينظر ٗ)
 ٖٖٛدالئل اإعجاز للجرجاين:( ينظر ٘)
 )س و ق(:القاموس احمليط( ينظر ٙ)
 ٓٗداللة السياق ردة هللا الطلحي أطروحة دكتوراه:( ينظر ٚ)
 ٕٖ٘عائشة بنت الشاطئ:لومسائل ابن األزرق  اإعجاز البياين للقرآن( ينظر ٛ)
 ٙ٘-ٗ٘ودور الكلمة يف اللغة لستيفان اودلان: ٜٙ-ٛٙ:علم الداللة ألمحد سلتار( ينظر ٜ)
 ٕٓٚ:شرح التلخيص للبابريت( ينظر ٓٔ)
 ٖٗ:علم الداللة( ينظر ٔٔ)
 ٜٙ-ٛٙ:ادلرجع نفسو( ينظر ٕٔ)
 ٚٔ:ضلو النص إتاه جديد يف الدرس النحوي لعفيفي (ٖٔ)
 ٙٛٔدروس يف األلسنية العامة لدي سوسَت ترمجة القرمادي :( ٗٔ)
 ٙٛٔينظر  ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي رمضان عبد التواب:( ٘ٔ)
 ٕٙٙ:دالئل اإعجاز( ٙٔ)
 ٖٖ٘:ادلصدر نفسو( ينظر ٚٔ)
 ٖ٘/ٔ:اخلصائص البن جٍت( ٛٔ)
 ٛٚ/ٗ:ربىان يف علوم القرآن للزركشيال( ٜٔ)
 ٜٗٔ/ٔ:ينظر مالك التأويل للغرانطي( ٕٓ)
 ٙٔ/ٕ:ينظر التناسب يف سورة البقرة رسالة ماجستَت طارق مصطفى( ٕٔ)
 فما بعدىا ٘ٔ/ٕ:ينظر ادلرجع نفسو( ٕٕ)
 ٘ٔٔفوائد يف مشكل القرآن للعز بن عبد السالم:( ٖٕ)
 ٖٛسورة ادلائدة اآلية ( ٕٗ)
 العرب البن منظور:)س و ق(لسان ( ٕ٘)
 ٓٛسورة البقرة اآلية ( ٕٙ)
 ٕٗسورة آل عمران اآلية ( ٕٚ)
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 0/222وبحر العلوم للدمرقندي: 7/096والتفدير الكبير للفخر الرازي: 0/292و2/272ينظر جامع البيان للطبري: (ٕٛ)
 ٙٚ -٘ٚاآلية البقرة سورة  (ٜٕ)
 ٜٚ اآلية البقرةسورة (ٖٓ)
 ٓٛ اآلية البقرةسورة  (ٖٔ)
 ٕٗالتعبَت القرآين لفاضل السامرائي: (ٕٖ)
 ٕٗ-ٖٕ اآلية آل عمرانسورة  (ٖٖ)
 ٔٗينظر التعبَت القرآين لفاضل السامرائي: (ٖٗ)
 ٕٗادلرجع نفسو: (ٖ٘)
 ٖٗ اآلية حلجسورة (ٖٙ)
 ٚٙ اآلية احلجسورة  (ٖٚ)
 ٕٚ-ٕ٘ اآلية احلجسورة  (ٖٛ)
 ٚ٘ٔ/ٖينظر الكشاف للزسلشري: (ٜٖ)
 ٖٜ/ٕٔينظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: (ٓٗ)
 ٕ٘سورة احلج اآلية ( ٔٗ)
 ٘٘-ٗ٘ اآلية احلجسورة  (ٕٗ)
 ٜٙٔ/ٖالكشاف: (ٖٗ)
 ٖٕٚالتعبَت القراين: (ٗٗ)
 ٖاآلية  الرعدسورة  (٘ٗ)
 ٗاآلية  الرعدسورة  (ٙٗ)
 ٜٜٙ/ٕمالك التاويل: (ٚٗ)
 ٜٜٙ/ٕادلصدر نفسو: (ٛٗ)
 ٜٜٙ/ٕينظر ادلصدر نفسو: (ٜٗ)
 ٜٜٙ/ٕر ادلصدر نفسو:ينظ (ٓ٘)
 ٔ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٔ٘)
 ٕ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٕ٘)
 ٖ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٖ٘)
 القاموس احمليط:)ع ق ل( (ٗ٘)
 ادلصدر نفسو:)ذ ك ر( (٘٘)
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 ادلصدر نفسو:)و ق ى( (ٙ٘)
 ٜٚٔالربىان يف متشابو القرآن الكرماين: (ٚ٘)
 ٔ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٛ٘)
 ٕ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٜ٘)
 ٜٚٔالربىان يف متشابو القرآن: (ٓٙ)
 ٖ٘ٔ اآلية نعاماألسورة  (ٔٙ)
 ٜٚٔالربىان يف متشابو القرآن: (ٕٙ)
 ٕٗ/ٔالكتاب لسيبويو:( ينظر ٖٙ)
 ٖٓٙ/ٕاخلصائص:( ينظر ٗٙ)
 ٜٙدالئل االعجاز:( ينظر ٘ٙ)
 ٕٓٔ - ٓٓٔ اآلية األنعامسورة  (ٙٙ)
   ٜٙٗ-ٛٙٗ/ٔمالك التأويل: (ٚٙ)
 ٙٙالتعبَت القرآين: (ٛٙ)
 ٚ٘ اآلية غافرسورة  (ٜٙ)
 ٓٙ اآلية غافرسورة  (ٓٚ)
 ٕٙ -ٔٙ اآلية غافرسورة  (ٔٚ)
 ٖٚأسرار التكرار يف القرآن الكرماين: (ٕٚ)
  ٛ٘ٔ/ٕخصائص التعبَت القرآين ومساتو البالغية عبد العظيم ادلطعٍت: (ٖٚ)
  ٚٙالتعبَت القرآين: (ٗٚ)
 ٕٙٔ اآلية آل عمرانسورة  (٘ٚ)
 ٓٔ اآلية األنفالسورة  (ٙٚ)
  ٜٙينظر فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن األنصاري: (ٚٚ)
  ٔٚينظر التعبَت القراين: (ٛٚ)
 ٓٗٔ - ٜٖٔ اآلية آل عمرانسورة  (ٜٚ)
  ٕٚينظر التعبَت القراين: (ٓٛ)
 ٜ اآلية األنفالسورة  (ٔٛ)
 ٕٔ اآلية األنفالسورة  (ٕٛ)
 ٜٙٔ/ٕخصائص التعبَت القرآين ومساتو البالغية عبد العظيم ادلطعٍت: (ٖٛ)
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 ٛٚ/ٗالتحرير والتنوير ابن عاشور: (ٗٛ)
   ٕٖٔ/ٔينظر البالغة العربية حبنكة ادليداين: (٘ٛ)
   ٕٓٔ/ٖينظر الربىان يف علوم القرآن: (ٙٛ)
 ينظر ادلصباح ادلنَت للفيومي:)ح ذ ف( (ٚٛ)
   ٕٓٔ/ٖوم القرآن:ينظر مثالً الربىان يف عل (ٛٛ)
   ٕٔٔينظر دالئل اإعجاز: (ٜٛ)
   ٜٔ/ٕينظر ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية للشاطيب: (ٜٓ)
 ٗٗ اآلية ادلائدةسورة  (ٜٔ)
 ٓ٘ٔ -ٜٗٔ اآلية البقرةسورة  (ٕٜ)
   ٖٚٙ/ٔالكشاف: (ٖٜ)
 ٕٗٔ اآلية البقرةسورة  (ٜٗ)
   ٕ٘ٓ/ٔالكشاف: (ٜ٘)
    ٕ٘ٓ/ٔادلصدر نفسو: (ٜٙ)
 ٙٗ اآلية طوسورة  (ٜٚ)
 ٔٓٔ اآلية األعرافسورة  (ٜٛ)
 ٗٚ اآلية يونسسورة  (ٜٜ)
 ٜٙ اآلية األعرافسورة  (ٓٓٔ)
 ٖٚ اآلية يونسسورة  (ٔٓٔ)
   ٗٛٔكشف ادلعاين يف متشابو ادلثاين البن مجاعة:  (ٕٓٔ)
   ٖٚادلقدمة اجلزولية يف النحو لعيسى اجلزويل: (ٖٓٔ)
   ٕٛٓأسرار العربية اليب الربكات االنباري: (ٗٓٔ)
 ٖٜٔ اآلية البقرةسورة  (٘ٓٔ)
 ٜٖ اآلية األنفالسورة  (ٙٓٔ)
 ٕٔ/ٕينظر األصول يف النحو البن السراج: (ٚٓٔ)
   ٕٖٖ/ٔدرة التنزيل وغرة التأويل لالسكايف: (ٛٓٔ)
 ٜٔٔ اآلية البقرةسورة  (ٜٓٔ)
 ٖٙ اآلية األنفالسورة  (ٓٔٔ)
 ٖٛ ةاآلي األنفالسورة  (ٔٔٔ)
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 ٗٚ -ٖٚ اآلية ادلائدةسورة  (ٕٔٔ)
 ٜٜٔ -ٜٛٔ اآلية البقرةسورة  (ٖٔٔ)
   ٙٗٔ/ٓٔجامع البيان: (ٗٔٔ)
   ٖٖٔ/ٕصحيح البخاري: (٘ٔٔ)
   ٘ٔٔ/ٗاحلجة للقراء السبعة للفارسي: (ٙٔٔ)
   ٘ٔٔ/ٗادلصدر نفسو: (ٚٔٔ)
 ٕٕٔ اآلية األعرافسورة  (ٛٔٔ)
 ٕ-ٔ اآلية طوسورة  (ٜٔٔ)
 ٓٚاآلية  طوسورة  (ٕٓٔ)
 ٖٕٕينظر التعبَت القرآين: (ٕٔٔ)
 ٖٗ اآلية إبراىيمسورة  (ٕٕٔ)
 ٖٓ - ٕٛ اآلية إبراىيمسورة  (ٖٕٔ)
 ٖٗ-ٕٖ اآلية إبراىيمسورة  (ٕٗٔ)
 ٕٕٓينظر التعبَت القرآين: (ٕ٘ٔ)
 ٔٚينظر من بالغة القرآن للبدوي: (ٕٙٔ)


